การดําเนินงาน การรับนักศึกษาแพทย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบมหิดลรับตรง ปการศึกษา 2557

กิจกรรม

ระบบมหิดลรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล
(โควตา โครงการพิเศษ)
สทศ. สอบ วันที่ 8 – 11 มีนาคม 57
สทศ. ประกาศผล ประมาณ วันที่ 24 เมษายน 57

สอบขอเขียน GAT , PAT 1 , PAT 2
ครั้งที่ 1/2557 เทานั้น
คณะฯ ประกาศผูผานขอเขียนที่มีสิทธิ์เขาสอบ
สัมภาษณ ตรวจรางกาย
สงหนังสือ ตอบรับการสอบสัมภาษณ / ตรวจรางกาย
(แบบ พบ.-มม-57-01) พรอมใบสมัครฯ สําเนาบัตร
ประชาชน หลักฐาน สําเนาการศึกษา จบชั้น ม.ปลาย
(ถามี) / ใบผลคะแนน ONET / GAT /PAT1/PAT2
(ครั้งที่ 1/2557 เทานั้น) ตามขอกําหนด โดยดวน
ไปยัง
รองคณบดีฝายการศึกษา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนน พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บที่มุมซองลาง ขวามือ วา
ยืนยันการสอบสัมภาษณ )

ประมาณ วันที่ 30 เมษายน 57

ภายใน 10 พฤษภาคม 57

ผูตอบรับ การเขาสอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย ตองไมเปนผูที่ยืนยันสิทธิ์ และ หรือ ทําสัญญา
การเปนนักศึกษาแพทย กับ สถาบันแพทยอื่น ในปการศึกษา 2557 เรียบรอยแลว
สอบสัมภาษณ / ตรวจรางกาย
ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

14 พฤษภาคม 57

ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 -08.20 น
( เตรียมเอกสาร ฉบับจริง เพื่อใหตรวจสอบ กับ เอกสาร หอง 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
หลักฐานการสมัคร ที่สง มายืนยันการเขาสอบ ฯ ลวงหนา
แลว )
ทําแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ เวลา 08.30 -11.30 น
ตรวจรางกาย เวลา 13.00 น ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน
กรอกขอมูลทําเวชระเบียน online ลวงหนา (ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 57 ) ที่ http://med.mahidol.ac.th/mr
อัตราคาตรวจรางกาย 600 บาท + คาเจาะเลือด 300 – 600 บาท ( ดูขั้นตอนการตรวจสุขภาพ )

มุงเรียนรู คูคุณธรรม นําสูคุณภาพ
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กิจกรรม

ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล
(โควตา โครงการพิเศษ)
สอบสัมภาษณ
19 พฤษภาคม 57
ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 -08.20 น
หอง 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผูเขาสอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย ตองสงหนังสือ ยืนยันการเขาศึกษา (แบบ พบ.-มม-57-03) ในหลักสูตร
แพทยศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี กอนการสอบสัมภาษณฯ
เมื่อผานการสัมภาษณ และคณะฯ ประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา แลว รายชื่อ จะไดรับการสงเขาใน
ระบบฐานขอมูลนักศึกษาแพทยใหม มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2557 ทันที
สัมภาษณ เวลา 08.30 -12.00 น
สัมภาษณซ้ํา (กรณีปญหา)
20 พฤษภาคม 57 เวลา 08.00 น
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ทางเว็บไซต
ประมาณ 22 พฤษภาคม 57
http://www.mahidol.ac.th/directadmission,
http://med.mahidol.ac.th ,
คณะฯ ประกาศรวม รายชื่อผูผานการคัดเลือกที่มี
สิทธิ์เขาศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะฯ
ทั้งจากระบบรับตรง กสพท. และ ระบบมหิดลรับ
ตรง ประจําปการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต
http://www.mahidol.ac.th/ directadmission ,
http://med.mahidol.ac.th
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทุกคน กรอกระเบียนประวัติ
นักศึกษาใหม และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ทางเว็บไซต
http://www.student.mahidol.ac.th/ newstudent57
กรอกขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหมออนไลน
(e-Profile) หากไมกรอกขอมูลระเบียนประวัติฯ
นักศึกษาจะไมไดรับรหัสประจําตัวนักศึกษา และ
ไมสามารถขึ้น ทะเบียนเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ดาวนโหลดใบรับรองการชําระเงิน
(Invoice) คาธรรมเนียมการศึกษา แลวนําไปชําระเงิน
ที่ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารทหารไทย หรือธนาคาร
ไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ หากนักศึกษาไม
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จะถือวาสละ
สิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

มุงเรียนรู คูคุณธรรม นําสูคุณภาพ

12 มิถุนายน 57

13 – 16 มิถุนายน 57

17 – 23 มิถุนายน 57
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กิจกรรม

ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล
(โควตา โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ รหัสนักศึกษาใหม ทาง
เว็บไซต
http://www.student.mahidol.ac.th/ newstudent57

18 กรกฎาคม 57

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาแลว ใหไปขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาดวยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

4 – 5 สิงหาคม 57

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล

6 สิงหาคม 57

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี

แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง

เปดภาคการศึกษาที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปการศึกษา 2557

18 สิงหาคม 57

***** แผนการดําเนินงานดังกลาว อาจปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสม ขอใหผูสมัครสอบ ติดตาม
ประกาศ ตางๆ บน web site อยางสม่ําเสมอ หรือ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
หมายเลขโทรศัพท 02-2011289 , 20-2011644 , 02-2011053 ****
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